
A solução para o SUS
está aqui – no Brasil

P

Dr. Mauro Treistman, 

Presidente da SIERJ

assamos por um momento deli-
cado no que tange a organização 
do sistema de saúde no Brasil, e 

em particular na questão do atendimen-
to médico.

Buscamos há mais de 20 anos aprimo-
rar o SUS. Lutamos pela valorização profi s-
sional, mas também e principalmente pela 
boa qualidade de atendimento.

Estamos diante do risco iminente 
de vermos médicos “importados”, sem 
avaliação técnico-profissional necessá-
ria, sem que tenham seus diplomas va-
lidados pelas normas vigentes no país, 
o Revalida. A capacidade de comuni-
cação de médicos estrangeiros com o 
nosso povo e seus regionalismos será 
adequadamente avaliada?

Em países desenvolvidos, a entrada de 
médico estrangeiro pode ser permitida e 
às vezes até estimulada, desde que haja 
uma lacuna a ser preenchida, e tão somen-
te após rigoroso processo de avaliação.

O Conselho Federal de Medicina (CFM) 
tem buscado se aprofundar nestas ques-
tões, conforme a última Revista Medicina 
de maio/2013. Os Conselhos Regionais de 
Medicina se organizam para enfrentar a 
questão. Propostas foram apresentadas 
pelo CFM ao Ministério da Saúde para in-
teriorização do médico brasileiro com um 
“Programa de Interiorização do Médico 

Brasileiro”, “Exame Nacional de Revalidação 
de Diplomas Médicos” e “Carreira de Esta-
do” para médicos, cirurgiões dentistas, en-
fermeiros, farmacêuticos e bioquímicos.

Queremos uma medicina digna, com 
qualidade de trabalho e assistência. Para 
tanto, precisamos de condições estruturais 
e valorização profi ssional.

Participem da mobilização e fi quem 
atentos aos informativos e movimentos do 
CFM , CRMs, AMB, Fenam e demais organi-
zações representativas!

Realizamos, em Petrópolis, o 3º Fórum 
de Infectologia do Estado do Rio de Janeiro. 
Foi uma realização conjunta da SIERJ e Fa-
culdade de Medicina de Petrópolis (FMP). O 
evento teve grande brilho pela qualidade 
das palestras e participação dos profi ssio-
nais que atuam na região.

Nesta edição do Boletim Informativo da 
SIERJ, temos a publicação de um artigo: “O 
diagnóstico da histoplasmose disseminada 
em pacientes com HIV/Aids: desafi o para o 
infectologista”, de autoria de Marcela de Fa-
ria Ferreira e Alberto dos Santos de Lemos.

O tema abordado no artigo é de ex-
trema importância: tratar-se de doença de 
letalidade signifi cativa, em que a suspeição 
clínica, a investigação diagnóstica adequa-
da e o início do tratamento têm correlação 
com a melhora do prognóstico.

Boa leitura! 
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VII Curso de Atualização em 
Doenças Infecciosas
Data: 3 a 5 de julho
Local: Teatro da Faculdade de 
Medicina da USP
Informações: (11) 3061-7274 
ou 3061-7456
cadifmusp@gmail.com

Hepatologia do Milênio 2013
XVI Simpósio Internacional de 
Terapêutica em Hepatite Viral
1° Monotemático de 
Hepatotoxicidade da 
Sociedade Brasileira de 
Hepatologia
Data: 10 a 12 de julho
Local: Bahia Othon Palace 
Hotel – Salvador/BA

Monotemático
Hepatites Virais
Data: 13 de julho 
Local: Hotel International Plaza 
- São Paulo/SP

3º Congresso Brasileiro sobre 
HIV-Aids e Vírus Relacionados
Data: 24 a 27 de julho
Local: Pestana Bahia Hotel – 
Salvador/BA
www.aidsinbahia.com.br

Infecção em Foco - Módulo III
Data: 13 de agosto
Local (Transmissão Ao Vivo)
e informações: 
www.infeccaoemfoco.com.br

IX Congresso da Sociedade 
Brasileira de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis 
Data: 18 a 21 de agosto
Local: Pestana Bahia Hotel – 
Salvador/BA
www.dstaids2013.com.br

XVIII Congresso Brasileiro
de Infectologia
Data: 31 de agosto a
4 de setembro
Local: Centro de Convenções 
do Ceará – Fortaleza/CE
www.infecto2013.com.br

Infecção em Foco - Módulo IV
Data: 19 de setembro
Local (Transmissão Ao Vivo) e 
Informações: 
www.infeccaoemfoco.com.br
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Temas atuais marcaram
3º Fórum de Infectologia

P etrópolis foi a cidade anfi triã do 3º Fó-
rum de Infectologia do Estado do Rio 
de Janeiro – o Infecto Petrópolis 2013. 

Realizado nos dias 17 e 18 de maio de 2013, o 
Fórum reuniu cerca de 250 congressistas. Hou-
ve a participação importante de profi ssionais 
de Petrópolis, mas também de diversos municí-
pios do Estado do Rio de Janeiro. Participaram 
infectologistas, médicos residentes, médicos da 
atenção básica e de atuação a nível terciário, 
profi ssionais do Departamento de DST/Aids e 
também estudantes.

Segundo Dr. Mauro Treistman, Presidente 
da SIERJ, o evento foi celebrado com conferên-
cias brilhantes e mesas-redondas memoráveis. 
Foram abordados temas sobre Aids, Hepatites 
virais, imunização, doenças bacterianas graves 
com foco nas emergências, além de histoplas-
mose e febre maculosa, estas últimas doenças 
de baixa prevalência e alta letalidade.

- Os ilustres palestrantes engrandeceram o 
Fórum, com a clareza e o conteúdo de suas abor-
dagens Além de uma revisão sistematizada de 
cada tema, nos trouxeram o que temos de mais 
atual – afi rmou.

Agradecemos, continuou Dr. Mauro Treist-
man, a Faculdade de Medicina de Petrópolis, 
seus diretores e funcionários, na coparticipação 
para realização deste evento. Agradecemos ao 
Departamento de DST/Aids e hepatites de Pe-
trópolis, sua coordenadora e demais membros 

do departamento que acreditaram na qualidade 
do Fórum e não mediram esforços no apoio para 
realização do mesmo. Agradecemos o apoio da 
Unimed Petrópolis, Unicred de Petrópolis e CRE-
MERJ. Agradecemos aos Laboratórios Janssen, 
Abbott, Boehringer Ingelheim, GSK e Pfi zer pelo 
patrocínio e confi ança.

- E, mais uma vez, a JZ Brasil nos deu o supor-
te necessário para organização e concretização 
deste projeto, levar a SIERJ aos quatro cantos 
do Estado do Rio de Janeiro, com eventos de 
qualidade, agregando todos os interessados da 
Infectologia, promovendo a difusão e discussão 
dos temas que envolvem nossa especialidade - 
ressaltou.

Durante a abertura do fórum, o Dr. Antonio 
Luiz Chaves Gonçalves recebeu homenagem 
com uma placa comemorativa em nome do Ser-
viço de Infectologia da Faculdade de Medicina 
de Petrópolis, pelos 40 anos de bons serviços 
dedicados à população, contribuindo para for-
mação médica e de especialistas, atuando na 
pesquisa e na difusão ampla do conhecimento.

 O Dr. Samuel Kierszenbaum também rece-
beu homenagem através da Medalha Walter 
Tavares, como profissional infectologista de-
dicado, atuando na atenção ao paciente, na 
área de pesquisa, na organização e liderança 
dos médicos infectologistas, promovendo nes-
tas diversas formas o desenvolvimento da es-
pecialidade.
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Isabella BallalaiLuciana Pedro

Mesa de abertura do
3º Fórum de Infectologia do Estado do RJ

Karla Ronchini, Marcia Lazera e Elba Lemos Leonardo Menezes, Nelson Pereira, Terezinha
Marta Castiñeiras e Denise Marangoni

Maria Inês Ferreira, Gustavo Magalhães
e Antonio Luiz Chaves Gonçalves

INFECTO PETRÓPOLIS

Karla Rochini, Lia Adler, Mauro Treistman,
Valéria Gomes e Samuel Kierszenbaum 

Confraternização durante o Fórum de Infectologia
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Infectologistas, médicos residentes e de outras
especialidades prestigiam o fórum

Serviço de DIP da Faculdade de Medicina
de Petrópolis recebe homenagem

Susie Andries Nogueira 

Estevão Portela Lia Laura Lewis-Ximenez  

Walter Tavares 

Alberto Lemos  

Lia Adler, Samuel Kierszenbaum e Karla Rochini
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O diagnóstico da histoplasmose 
disseminada em pacientes com
HIV/Aids: desafio para o infectologista  

histoplasmose é uma micose endêmica 

de relevância mundial. O agente etioló-

gico da doença, Histoplasma capsula-

tum, é um fungo encontrado em praticamente 

todo o mundo, embora seja mais frequente nas 

regiões tropicais. No Brasil, o predomínio dos re-

latos ocorre na região sudeste do país, e o estado 

do Rio de Janeiro é considerado área hiperen-

dêmica. O fungo é encontrado no solo, cavernas, 

árvores ocas e construções antigas, frequente-

mente associado à presença de dejetos de aves 

e morcegos.

A maioria das infecções em imunocompe-

tentes é assintomática ou se apresenta como 

uma doença branda e autolimitada. Quando 

sintomática, a doença geralmente se limita ao 

trato respiratório, inclusive nos indivíduos HIV-

positivos com contagem de linfócitos T-CD4+ 

maior que 300 células/mm3. A histoplasmose 

disseminada é a forma mais grave da doença, 

sabidamente associada à Aids em seus estágios 

avançados, relacionada a pior prognóstico quan-

to mais profunda é a imunodepressão, e normal-

mente ocorrendo em pacientes com a conta-

gem de linfócitos CD4+ abaixo de 150 células/

mm3. Desde 1987, a histoplasmose extrapulmo-

nar ou disseminada é doença definidora de Aids 

em indivíduos com sorologia positiva para o HIV. 

O caráter rapidamente progressivo da doença, 

o amplo leque de diagnósticos diferenciais e a 

possibilidade de coexistência com outras do-

enças oportunistas no mesmo indivíduo fazem 

com que o médico precise lançar mão do arse-

nal diagnóstico complementar para o manejo 

dos casos com precisão.
Para todas as formas clínicas de histoplasmo-

se, o método diagnóstico considerado padrão 
ouro é o isolamento do H.capsulatum em cultu-

ra de espécimes clínicos. Entretanto, o fungo de-
mora em média quatro semanas para crescer in vi-
tro, e a obtenção de espécimes clínicos de pacientes 
acometidos pela forma disseminada pode requerer 
procedimentos invasivos. Entre as técnicas de he-
mocultura, a lise-centrifugação parece ser mais efi-
caz do que o sistema bifásico convencional. Apare-
lhos de cultura do tipo BACTEC® são eventualmente 
usados, especialmente na população pediátrica. 

Para o exame micológico direto de esfrega-
ços de sangue periférico ou de medula óssea 
está indicado o uso de colorações especiais, Gro-
cott, Giemsa ou Wright, que coram o citoplasma 
de células leveduriformes dentro dos fagócitos. 
Raspados de pele, exudatos e fluidos corporais 
devem ser examinados usando hidróxido de po-
tássio 10%, tinta Parker ou calcoflúor. Resultados 
falso-negativos de esfregaços de sangue podem 
ser vistos em até 50% dos casos.

O exame histopatológico de fragmentos teci-
duais é uma importante ferramenta diagnóstica, 
especialmente no contexto da histoplasmose 
disseminada. Geralmente, as amostras examina-
das na coloração de hematoxilina-eosina podem 
evidenciar macrófagos parasitados por leve-
duras, mas há um aumento da sensibilidade ao 
usarmos colorações especiais, como a de Gomo-
ri-Grocott (impregnação pela prata) ou a do áci-
do periódico de Shiff (PAS). Apesar de ser uma 
doença granulomatosa, pode haver uma grande 
variedade de formas histopatológicas de lesões. 
A visualização de células leveduriformes intrace-
lulares, com gemulação única, sem hifas, sugere 
a presença de Histoplasma capsulatum. A acurá-
cia para diagnóstico pode chegar até a 80% em 
relação à cultura. É necessária experiência do la-
boratorista, pois o H. capsulatum tem estrutura 
semelhante a outros patógenos, que muitas ve-
zes causam doenças com sintomas parecidos.

Dra. Marcela de Faria Ferreira, médica infectologista do IPEC/Fiocruz e do Hospital Municipal da Piedade.

Dr. Alberto dos Santos de Lemos, médico infectologista do IPEC/Fiocruz e do HUCFF/UFRJ

A
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Diante das difi culdades expostas com os mé-
todos de cultivo, e a natureza inespecífi ca dos 
exames histopatológicos tradicionais, muitas ve-
zes, o clínico recorre a outros métodos, que ten-
tam garantir especifi cidade ao diagnóstico, de 
forma mais imediata. Os mais comumente utili-
zados são métodos sorológicos, como a imuno-
difusão dupla, que detecta bandas de anticorpos 
contra os componentes H e M da histoplasmina, 
um extrato antigênico obtido de cultura do H. 
capsulatum. Apresenta positividade após qua-
tro a seis semanas da infecção, o que implica em 
baixa sensibilidade nas formas agudas. A banda 
M é mais comumente encontrada que a banda 
H, e pode fi car presente por até três anos após 
a resolução da infecção. A banda H, mais espe-
cífi ca que a banda M, pode ser encontrada na 
infecção aguda ou nas formas progressivas, po-
dendo fi car detectável por um a dois anos após 
a doença, desaparecendo mais rápido do que a 
banda M. A presença das bandas H e M na mes-
ma amostra de soro é um achado altamente es-
pecífi co para o diagnóstico. Em contrapartida, é 
importante colocar que o exame não diferencia 
doença ativa de infecção prévia, e que pacientes 
com formas disseminadas podem apresentar re-
sultados falso-negativos.

A detecção de anticorpos pela reação de fi -
xação do complemento é mais sensível, porém 
menos específi ca que a imunodifusão dupla, 
podendo apresentar reação cruzada com outras 
infecções fúngicas e não excluindo totalmente 
a ocorrência de resultados falso-negativos. A 
técnica apresenta ainda a limitação de poder 
apresentar positividade nos casos de infecções 
passadas ou em pessoas saudáveis de áreas en-
dêmicas, exigindo muitas vezes a repetição do 
exame e verifi cação do aumento dos títulos de 
anticorpo para a confi rmação do resultado.

As técnicas de detecção de anticorpo por 
Western Blot e ELISA tem se mostrado mais es-
pecífi cas e sensíveis, mas ainda são pouco di-
fundidas na prática. Estima-se uma especifi cida-
de de 90%, e uma sensibilidade de 86% para o 
diagnóstico de histoplasmose disseminada em 
pacientes com HIV/Aids. 

Os métodos baseados em detecção de antí-
genos específi cos vêm sendo estudados desde 
a década de 1980 e parecem ter boa sensibili-

“A presença das

bandas H e M na

mesma amostra

de soro é um

achado altamente

específi co para o 

diagnóstico.

Em contrapartida, é

importante colocar

que o exame não

diferencia doença

ativa de infecção

prévia, (...).”
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dade e especificidade, mesmo na fase aguda 
da doença, embora reações cruzadas com ou-
tros fungos possam ocorrer. As técnicas mais 
frequentemente utilizadas são o radioimuno-
ensaio e os testes imunoenzimáticos. Podem 
ser utilizadas em diferentes espécimes clíni-
cos, como sangue, líquido cefalorraquidiano, 
líquido pleural, lavado broncoalveolar e uri-
na. A literatura demonstra que pacientes com 
HIV/Aids e histoplasmose disseminada apre-
sentam altas taxas de positividade do exame 
(95% a 100% na urina, e 85% a 92% no san-
gue), e o mesmo pode ser útil para, além de 
diagnóstico, seguimento e avaliação da res-
posta à terapia. Apesar da detecção de antí-
geno se mostrar um método com boa acurá-
cia diagnóstica, bem estudado na população 
infectada pelo HIV e de fácil realização, seu 
uso na prática clínica é limitado pela baixa 
disponibilidade da técnica em nosso contex-
to de trabalho e alto custo.

Nos últimos anos, cresce o interesse pelo 
uso de antígenos inespecíficos para diagnós-
tico e avaliação da resposta terapêutica de 
diversas doenças fúngicas, entre elas a histo-
plasmose. O antígeno mais promissor é a ga-
lactomanana, que pode ser uma ferramenta 

adicional, rápida e relativamente barata, para 
o diagnóstico e avaliação de resposta à tera-
pia, mas que ainda precisa de mais evidên-
cias na literatura para determinação de sua 
real utilidade.

A reação em cadeia de polimerase (PCR) é 
um método rápido e eficaz no diagnóstico de 
histoplasmose, sendo positivo em 100% da-
queles com cultura positiva, com a vantagem 
de poder ser empregado tanto em amostras 
de soro como em tecidos fixados em parafi-
na. Entretanto, o método carece de padroni-
zação, é mais caro e inacessível para a maioria 
dos serviços. A experiência clínica com estas 
técnicas é limitada, mas conforme a experiên-
cia com esses métodos aumente, a tendência 
é que seu uso passe a ser incorporado grada-
tivamente na prática médica.

Podemos concluir em nossa revisão que 
cada um dos testes tem suas limitações. Por-
tanto, a melhor forma de chegar a um diag-
nóstico, nas nossas condições de trabalho, 
deve ser a combinação de vários métodos, 
juntamente com a suspeita clínica precoce. 
O pronto diagnóstico permite a instituição 
rápida de terapia específica e correlaciona-se 
com melhora do prognóstico.

8


